Edital PNPD-CAPES-PPGHS/UEL
Edital de Inscrição e Seleção de Bolsista do Programa Nacional de PósDoutorado/CAPES (PNPD) junto ao Programa de Pós-Graduação em História
Social/UEL.
1. Considerando a concessão, pela CAPES, de 01 (uma) cota de bolsa do PNPD ao Programa
de Pós-Graduação em História Social/UEL, e a Regulamentação do Estágio Pós-Doutoral
na
UEL
(http://www.uel.br/proppg/portal/pages/arquivos/posgraduacao/regulamentos/RegulamentoEstagioPosDoutoral.pdf),
a
Comissão
Coordenadora do Curso, no uso de suas atribuições, abre inscrições para candidatos a
Estágio Pós-Doutoral junto ao Programa, conforme Portaria da CAPES N° 086, de 03 de
julho de 2013.
2. Os candidatos, doutores em História ou em áreas afins, para realizarem sua inscrição,
devem enviar em PDF os documentos listados abaixo, para o endereço
eletrônico pnpd.historia@gmail.com, com o título “inscrição PNPD História”:
I – Carta de Aceitação pelo docente responsável (Docente Supervisor), Professor
Permanente do Programa de Pós-Graduação em História Social;
II – Currículo Lattes do Docente Supervisor;
III - Cópia do cadastro do projeto de pesquisa do qual faz parte o Docente Supervisor,
aprovado pelo CEPE/UEL ou por Agências Externas de Fomento à Pesquisa, em
andamento e regularmente registrado na Divisão de Cadastro e Acompanhamento da
PROPPG;
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IV- Cópia do Diploma de Doutor, ou na sua ausência cópia do Certificado de Conclusão
do Curso de Doutorado, expedido por instituição com Programa de Pós-Graduação
reconhecido pela CAPES ou revalidado por Universidade do Sistema Nacional de
Pós-graduação;
V - Curriculum Vitae do candidato gerado na plataforma LATTES;
VI- Plano de Trabalho, para doze meses, contendo:
a) projeto de pesquisa resumido (no máximo 20 páginas), que explicite vínculos
com a Linha de Pesquisa escolhida e com os trabalhos desenvolvidos pelo PPGHS.

3. O Processo de seleção será composto de duas fases:
I)

II)

Análise preliminar, pela Comissão de Seleção, da documentação enviada pelos
candidatos (eliminatória). Candidatos com a documentação incompleta ou fora
do previsto por este Edital serão eliminados. O Edital com os candidatos
classificados para a segunda fase será divulgado no dia 18 de junho de 2018.
- Análise do Plano de Trabalho (Classificatória).
- Análise do CV Lattes (Classificatória).
- Entrevista (Classificatória). Será presencial ou, no caso de candidatos residentes
fora da região de Londrina, via Skype, agendada em data e horário a ser
comunicada pela Comissão de Seleção).

4. Cronograma
Inscrições
Edital com os candidatos classificados para
a segunda fase
Análise do Plano de Trabalho e do CV
Lattes
Entrevistas
Edital de Classificação Final do Processo
Seletivo
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11 de maio a 11 de junho
18 de junho
21 e 22 de junho
21 e 22 de junho
25 de junho

5. Recursos
Eventuais recursos relativos à eliminação na Primeira Fase, por documentação
incompleta ou fora do previsto no presente Edital, ou à Classificação Final na Segunda
Fase, poderão ser interpostos no prazo de até 24 horas subsequentes à data da
publicação dos editais respectivos na Internet, em ofício endereçado à Comissão
Coordenadora pelo e-mail pnpd.historia@gmail.com, sob o título “Recurso PNPD
História”.
Para interpor o recurso, o candidato deverá expor com precisão a matéria ou ponto de
insurgência, mediante razões claras, objetivas, consistentes e fundamentadas. A
Comissão Coordenadora do Curso apreciará o(s) recurso(s) interposto(s) e emitirá
parecer no prazo de até 48 horas subsequentes à data de emissão do ofício de recurso.

6. Informações adicionais
A vigência da bolsa PNPD/CAPES será de 12 (doze) meses renováveis por igual período
até o limite de 60 meses, respeitados os regulamentos sobre esse estágio pós-doutoral,
da CAPES e UEL. O valor da bolsa será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

Londrina, 11 de maio de 2018.

Comissão Coordenadora do PPGHS
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